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KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) finns en ny 
genomförandemodell för GJP efter 2020. Det reformpaket som kommissionen har lagt fram 
innehåller ett resolutionsförslag om finansiering, förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (och syftar till att ersätta den nuvarande horisontella 
förordningen (EU) nr 1306/2013).

REGI-utskottet utsåg Franc Bogovič till föredragande för REGI:s yttrande i ärendet. 
Föredraganden ställer sig bakom konceptet i den föreslagna genomförandemodellen för GJP, 
där medlemsstaterna ges ökad subsidiaritet och flexibilitet vid genomförandet av politiken så 
att den hamnar närmare mottagarna (vilka till största delen är jordbrukare). 

Dessutom välkomnar föredraganden att den nuvarande finansieringsstrukturen med två pelare 
i den gemensamma jordbrukspolitiken upprätthålls, dvs. Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt 
den stabilitet kommissionen föreslår för de två styrorganen. 

Samtidigt är inte föredraganden säker på att den nya genomförandemodellen verkligen leder 
till förenkling och mindre byråkrati. Det kommer förmodligen att bli olika förenklingar för 
GJP-mottagarna, men det är inte säkert att det blir någon förenkling för de regionala och 
nationella förvaltningarna, som måste införa den nya prestationsbaserade politiken. Bogovič 
oroar sig även för att det kan bli svårt att definiera och övervaka prestationsindikatorerna 
och att deras strategiska roll kan komma att bli mer av ett kontrollverktyg, i synnerhet i 
samband med det årliga prestationsavslutet (artikel 52).

Utöver andra viktiga aspekter föreslår därför föredraganden bland annat följande ändringar till 
kommissionens förslag:

– Eftersom prestationsövervakning och logiskt sett även tillförlitligheten i uppgifterna kan 
göra det svårare att införa GJP och ändra rollen för vissa av styrorganen anser föredraganden 
att det är viktigt att Europaparlamentet får en mer framträdande roll i diskussionerna om 
genomförandet av vissa bestämmelser (dvs artiklarna 52 och 53).

– För att säkerställa konsekvens anser föredraganden att vissa detaljer bör ingå i den 
grundläggande rättsakten och inte får lösas av genomförandeakter (artikel 39).

– Den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken kan inte tillämpas 
2021, utan snarare 2023, och därför behövs det en längre övergångsperiod mellan de 
nuvarande GJP-bestämmelserna och de kommande (artikel 104).

– Mottagarens död, långvarig arbetsoförmåga och andra av medlemsstaterna i sina strategiska 
planer för den gemensamma jordbrukspolitiken motiverade fall bör inkluderas i undantagen 
på grund av force majeure och exceptionella omständigheter (artikel 3).

– Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen 
måste principen beaktas i nuvarande förslag – i synnerhet i samband med den administrativa 
bördan för jordbrukare, behöriga myndigheter och ackrediteringsförfaranden (skäl 47 och 
artiklarna 9 och 10).
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Slutligen anser Bogovič att man måste upprätthålla synergieffekterna mellan Ejflu och 
strukturfonderna, till förmån för landsbygdsområdena. Man måste söka kompletterande 
fördelar och alla rättsliga hinder måste undvikas. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
åtgärder mot klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 
sprida resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut i 
verkligheten. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion.

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
åtgärder mot klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 
sprida resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut i 
verkligheten. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion och 
landsbygdsutveckling.

Motivering

Landsbygdsutveckling är en integrerad del av den gemensamma jordbrukspolitiken och bör 
inkluderas i målen för att bemöta allmänhetens oro.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)



AD\1173975SV.docx 5/46 PE629.655v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna bör låta bli att 
lägga till bestämmelser som gör det 
svårare för stödmottagaren att använda 
EGFJ och Ejflu.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det bör antas bestämmelser om 
medlemsstaternas ackreditering av 
utbetalande organ, om fastställandet av 
förfaranden för inhämtande av 
förvaltningsförklaringar och årliga 
prestationsrapporter samt godkännande av 
förvaltnings- och övervakningssystem och 
rapporteringssystem och oberoende organs 
godkännande av årsräkenskaperna. För att 
säkerställa öppenhet och insyn i det system 
av kontroller som ska utföras på nationell 
nivå, särskilt när det gäller förfaranden för 
godkännande, validering och utbetalning, 
och för att minska den administrativa 
bördan och antalet revisioner för 
kommissionen och för medlemsstater där 
varje utbetalande organ måste ackrediteras, 
bör dessutom antalet myndigheter och 
organ som tilldelas sådana befogenheter 
begränsas med beaktande av varje 
medlemsstats konstitutionella 
bestämmelser.

(9) Det bör antas bestämmelser om 
medlemsstaternas ackreditering av 
utbetalande organ, om fastställandet av 
förfaranden för inhämtande av 
förvaltningsförklaringar och årliga 
prestationsrapporter samt godkännande av 
förvaltnings- och övervakningssystem och 
rapporteringssystem och oberoende organs 
godkännande av årsräkenskaperna. Om de 
utbetalande organen blir försenade med 
utbetalningarna till följd av 
administrativa fel måste de drabbade 
jordbrukarna få ekonomisk ersättning för 
detta. För att säkerställa öppenhet och 
insyn i det system av kontroller som ska 
utföras på nationell nivå, särskilt när det 
gäller förfaranden för godkännande, 
validering och utbetalning, och för att 
minska den administrativa bördan och 
antalet revisioner för kommissionen och 
för medlemsstater där varje utbetalande 
organ måste ackrediteras, bör dessutom 
antalet myndigheter och organ som 
tilldelas sådana befogenheter begränsas 
med beaktande av varje medlemsstats 
konstitutionella bestämmelser.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Om en medlemsstat ackrediterar 
mer än ett utbetalande organ, är det viktigt 
att den utser ett enda offentligt 
samordningsorgan för att säkerställa 
konsekvens i förvaltningen av fonderna, 
för att upprätta en förbindelse mellan 
kommissionen och de olika ackrediterade 
utbetalande organen och för att se till att 
den information som kommissionen begär 
om de olika utbetalande organens 
verksamhet överlämnas utan dröjsmål. 
Samordningsorganet bör också vidta och 
samordna åtgärder i syfte att avhjälpa 
eventuella allmänna brister som iakttas på 
nationell nivå och bör hålla kommissionen 
informerad om all uppföljning.

(10) Om en medlemsstat ackrediterar 
mer än ett utbetalande organ, är det viktigt 
att den utser ett enda offentligt 
samordningsorgan för att säkerställa 
konsekvens i förvaltningen av fonderna, 
för att upprätta en förbindelse mellan 
kommissionen och de olika ackrediterade 
utbetalande organen och för att se till att 
den information som kommissionen begär 
om de olika utbetalande organens 
verksamhet överlämnas utan dröjsmål. 
Samordningsorganet bör också vidta och 
samordna åtgärder i syfte att avhjälpa 
eventuella allmänna brister som iakttas på 
nationell eller regional nivå och bör hålla 
kommissionen informerad om all 
uppföljning. I sina förbindelser med 
jordbrukare bör de utbetalande organen 
sträva efter att förenkla förfarandena.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att säkerställa att de belopp som 
ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken överensstämmer med de 
årliga taken bör man bibehålla den 
mekanism för finansiell disciplin som 
justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 
2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv 
för jordbruk bör bibehållas för att stödja 
jordbrukssektorn i de fall då 
marknadsutveckling eller större kriser 
påverkar jordbruksproduktionen eller -
distributionen. Enligt artikel 12.2 d i 
förordning (EU, Euratom) [den nya 
budgetförordningen] får anslag som inte 
blivit föremål för några åtaganden endast 
överföras till nästa budgetår. För att 
avsevärt förenkla genomförandet för 
stödmottagare och nationella förvaltningar 

(14) För att säkerställa att de belopp som 
ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken överensstämmer med de 
årliga taken bör man bibehålla den 
mekanism för finansiell disciplin som 
justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 
2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv 
för jordbruk bör bibehållas för att stödja 
jordbrukssektorn i de fall då 
marknadsutveckling eller större kriser 
påverkar jordbruksproduktionen eller -
distributionen. Enligt artikel 12.2 d i 
förordning (EU, Euratom) [den nya 
budgetförordningen] får anslag som inte 
blivit föremål för några åtaganden endast 
överföras till nästa budgetår. För att 
avsevärt förenkla genomförandet för 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
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bör en mekanism för löpande överföring 
användas, där man använder outnyttjade 
belopp från den reserv för kriser inom 
jordbrukssektorn som inrättas 2020. För 
detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, 
så att anslag som inte blivit föremål för 
några åtaganden kan föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera reserven 
för jordbruk nästföljande budgetår. För 
budgetåret 2020 krävs dessutom ett andra 
undantag, eftersom det totala outnyttjade 
belopp från reserven som finns 
tillgängligt vid utgången av 2020 bör 
överföras till år 2021 och motsvarande 
budgetrubrik för den nya 
jordbruksreserven och inte återföras till 
de budgetrubriker som täcker 
direktstödsinterventioner inom ramen för 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

bör en mekanism för löpande överföring 
användas, där man använder outnyttjade 
belopp från den reserv för kriser inom 
jordbrukssektorn som inrättas 2020. För 
detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, 
så att anslag som inte blivit föremål för 
några åtaganden kan föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera reserven 
för jordbruk nästföljande budgetår. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att inte de administrativa 
förfarandena ska bli alltför betungande för 
nationella förvaltningar och jordbrukare 
bör det föreskrivas att utbetalning av de 
belopp som överförs från föregående 
budgetår när det gäller tillämpad finansiell 
disciplin, inte bör ske när finansiell 
disciplin tillämpas för andra året i rad (år 
N+1) eller när det totala beloppet av anslag 
som inte blivit föremål för några åtaganden 
uppgår till mindre än 0,2 % av EGFJ:s 
årliga tak.

(15) För att inte de administrativa 
förfarandena ska bli alltför betungande för 
nationella förvaltningar och jordbrukare 
och för att i största möjliga 
utsträckning förenkla förfarandena bör 
det föreskrivas att utbetalning av de belopp 
som överförs från föregående budgetår när 
det gäller tillämpad finansiell disciplin, inte 
bör ske när finansiell disciplin tillämpas för 
andra året i rad (år N+1) eller när det totala 
beloppet av anslag som inte blivit föremål 
för några åtaganden uppgår till mindre än 
0,2 % av EGFJ:s årliga tak.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att bl.a. ge kommissionen 
medel för att förvalta 
jordbruksmarknaderna, underlätta 
övervakningen av jordbruksrelaterade 
utgifter och övervaka jordbruksresurserna 
på medellång och lång sikt bör användning 
av det agrometerologiska systemet och 
inhämtning och förbättring av satellitbilder 
föreskrivas.

(21) För att bl.a. ge kommissionen 
medel för att förvalta 
jordbruksmarknaderna, underlätta 
övervakningen av jordbruksrelaterade 
utgifter, bedöma och snabbt ge stöd vid 
naturkatastrofer och övervaka 
jordbruksresurserna på medellång och lång 
sikt bör användning av det 
agrometerologiska systemet och 
inhämtning och förbättring av satellitbilder 
föreskrivas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I enlighet med den nya 
genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
stödberättigandet för de betalningar som 
görs av medlemsstaterna inom ramen för 
unionsfinansiering inte längre avgöras av 
lagligheten och korrektheten i 
utbetalningarna till enskilda stödmottagare. 
När det gäller de typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) …/… 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] bör 
betalningar vara stödberättigande om det 
finns ett motsvarande output och de är 
förenliga med de tillämpliga 
grundläggande unionskraven.

(25) I enlighet med den nya 
genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
stödberättigandet för de betalningar som 
görs av medlemsstaterna inom ramen för 
unionsfinansiering inte längre avgöras av 
lagligheten och korrektheten i 
utbetalningarna till enskilda stödmottagare. 
När det gäller de typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) …/… 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] bör 
betalningar vara stödberättigande om det 
finns ett motsvarande output och de är 
förenliga med de tillämpliga 
grundläggande unionskraven. Det bör 
understrykas att den nya 
genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken inte tar 
bort behovet av att kontrollera lagligheten 
och korrektheten i utbetalningarna.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör sända 
årsräkenskaperna och en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen 
senast den 15 februari N+1. I de fall då 
dessa dokument inte sänds, och 
kommissionen därmed inte kan avsluta 
räkenskaperna för det berörda utbetalande 
organet, bör kommissionen ges befogenhet 
att hålla inne de månatliga betalningarna 
och avbryta den kvartalsvisa ersättningen 
tills de utestående dokumenten inkommer.

(28) Medlemsstaterna bör sända 
årsräkenskaperna och en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen 
senast den 15 april N+1. I de fall då dessa 
dokument inte sänds, och kommissionen 
därmed inte kan avsluta räkenskaperna för 
det berörda utbetalande organet, bör 
kommissionen ges befogenhet att hålla 
inne de månatliga betalningarna och 
avbryta den kvartalsvisa ersättningen tills 
de utestående dokumenten inkommer.

Motivering

Det kan vara svårt att på fyra månader hinna få prestationsrapporten färdigställd och 
godkänd samt genomförd i övervakningskommittéförfarandet. Detta är kortare tid än den 
nuvarande tidsramen för rapportering enligt pelare II, och därför föreslås den 15 april N+1 
som datum för att skicka in årsräkenskaperna och en årlig resultatrapport om genomförandet 
av de strategiska planerna i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Man bör behålla de befintliga 
huvudbeståndsdelarna i det integrerade 
systemet och i synnerhet bestämmelserna 
om ett identifieringssystem för 
jordbruksskiften, ett geospatialt och ett 
djurbaserat ansökningssystem, ett system 
för identifiering och registrering av 
stödrättigheter, ett system för registrering 
av stödmottagarnas identitet och ett 
kontroll- och sanktionssystem. 
Medlemsstaterna bör fortsätta att använda 

(47) Man bör behålla de befintliga 
huvudbeståndsdelarna i det integrerade 
systemet och i synnerhet bestämmelserna 
om ett identifieringssystem för 
jordbruksskiften, ett geospatialt och ett 
djurbaserat ansökningssystem, ett system 
för identifiering och registrering av 
stödrättigheter, ett system för registrering 
av stödmottagarnas identitet och ett 
kontroll- och sanktionssystem på lämplig 
nivå, samtidigt som man tar vederbörlig 
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data eller informationsprodukter som 
tillhandahålls av Copernikusprogrammet, 
vid sidan av informationsteknik som 
Galileo och Egnos, för att säkerställa att 
heltäckande och jämförbara data finns 
tillgängliga i hela unionen för övervakning 
av politiken för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk och för att främja användning av 
fullständiga, fria och öppna data och 
uppgifter som fångas av 
Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter 
och -tjänster. Därför bör det integrerade 
systemet också inkludera ett system för 
områdesövervakning.

hänsyn till proportionaliteten och behovet 
av att inte ålägga en extra administrativ 
börda på jordbrukare och administrativa 
organ. Medlemsstaterna bör fortsätta att 
använda data eller informationsprodukter 
som tillhandahålls av 
Copernikusprogrammet, vid sidan av 
informationsteknik som Galileo och Egnos, 
för att säkerställa att heltäckande och 
jämförbara data finns tillgängliga i hela 
unionen för övervakning av politiken för 
miljö- och klimatvänligt jordbruk och för 
att främja användning av fullständiga, fria 
och öppna data och uppgifter som fångas 
av Copernicusprogrammets 
Sentinelsatelliter och -tjänster. Därför bör 
det integrerade systemet också inkludera 
ett system för områdesövervakning.

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen 
måste dess roll även upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning. I detta fall när det 
gäller den administrativa börda som åläggs jordbrukare och administrativa organ.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) styrningssystem: de styrande organ 
som avses i avdelning II kapitel II i denna 
förordning och de grundläggande 
unionskrav som fastställs i denna 
förordning och i förordning (EU) …/… 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken], 
inbegripet det rapporteringssystem som 
inrättats för den årliga prestationsrapport 
som avses i artikel 121 i förordning (EU) 
…/… [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken],

(b) styrningssystem: de styrande organ 
som avses i avdelning II kapitel II i denna 
förordning, förutom den behöriga 
myndighet som anges i artikel 9, och de 
grundläggande unionskrav som fastställs i 
denna förordning och i förordning (EU) 
…/… [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], inbegripet det 
rapporteringssystem som inrättats för den 
årliga prestationsrapport som avses i artikel 
121 i förordning (EU) …/… [förordningen 
om strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken],
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Motivering

Att införa termen ”styrningssystem” med en bredare täckning än ”förvaltnings- och 
kontrollsystemet” på den horisontella förordningens nivå är att gå längre än vad som krävs 
av unionen. Styrning är bredare än förvaltning och inkluderar exempelvis den behöriga 
myndigheten i de styrande organen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En allvarlig naturkatastrof som i 
stor omfattning påverkar 
jordbruksföretaget.

(a) En naturkatastrof som i stor 
omfattning påverkar jordbruksföretaget.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Stödmottagarens död.

Motivering

I den nuvarande texten i artikel 3 ingår inte stödmottagarens död eller långvarig 
arbetsoförmåga som force majeure, medan de erkänns som force majeure i förordning 
1306/2013. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utvidga förteckningen över situationer som 
ger upphov till force majeure i de strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken 
som kommissionen godkänner.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Långvarig arbetsoförmåga hos 
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stödmottagaren.

Motivering

I den nuvarande texten i artikel 3 ingår inte stödmottagarens död eller långvarig 
arbetsoförmåga som force majeure, medan de erkänns som force majeure i förordning 
1306/2013. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utvidga förteckningen över situationer som 
ger upphov till force majeure i de strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken 
som kommissionen godkänner.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Andra motiverade fall som har 
fastställts av medlemsstaterna i sina 
strategiska planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Motivering

I den nuvarande texten i artikel 3 ingår inte stödmottagarens död eller långvarig 
arbetsoförmåga som force majeure, medan de erkänns som force majeure i förordning 
1306/2013. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utvidga förteckningen över situationer som 
ger upphov till force majeure i de strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken 
som kommissionen godkänner.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ejflu ska genomföras genom delad 
förvaltning mellan medlemsstaterna och 
unionen. Den ska finansiera unionens 
ekonomiska bidrag till de interventioner för 
landsbygdsutveckling inom ramen för 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i avdelning 
III kapitel 4 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 

Ejflu ska genomföras genom delad 
förvaltning mellan medlemsstaterna och 
unionen. Den ska finansiera unionens 
ekonomiska bidrag till de interventioner för 
landsbygdsutveckling inom ramen för 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i avdelning 
III kapitel 4 samt åtgärder enligt artikel 
112 i förordning (EU) .../... [förordningen 
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den gemensamma jordbrukspolitiken]. om strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken].

Motivering

Ejflu ska även finansiera åtgärder som hör samman med tekniskt stöd på medlemsstaternas 
initiativ.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Indirekta kostnader och direkta 
personalkostnader hos lokala 
landsbygdssamhällen och andra liknande 
lokala aktörer som genomför Leader-
insatser, så kallad lokalt ledd utveckling i 
artikel 25 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen 
av denna artikel till Europaparlamentet 
och rådet.

Motivering

För tillfället är rapporteringen endast avsedd för led e i denna artikel (i enlighet med artikel 
44).
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbetalande organ ska vara myndigheter 
eller organ i medlemsstaterna med ansvar 
för att förvalta och kontrollera de utgifter 
som avses i artikel 5.2 och artikel 6.

Utbetalande organ ska vara myndigheter 
eller organ i medlemsstaterna eller 
regionerna med ansvar för att förvalta och 
kontrollera de utgifter som avses i artikel 
5.2 och artikel 6.

Motivering

Utbetalande organ kan även finnas på regional nivå, vilket också bör beaktas.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ackreditera 
myndigheter eller organ som utbetalande 
organ om de har en administrativ 
organisation och ett internt kontrollsystem 
som ger tillräckliga garantier för att 
utbetalningarna är lagliga och korrekta och 
att de redovisas på ett korrekt sätt. De 
utbetalande organen ska uppfylla 
minimivillkor för ackreditering när det 
gäller interna förhållanden, kontroller, 
information och kommunikation samt 
övervakning som ska fastställas av 
kommissionen i enlighet med artikel 10.1 
a.

Medlemsstaterna ska ackreditera 
myndigheter eller organ som utbetalande 
organ om de har en administrativ 
organisation och ett internt kontrollsystem 
som ger tillräckliga garantier för att 
utbetalningarna är lagliga och korrekta och 
att de redovisas på ett korrekt sätt. De 
utbetalande organen ska uppfylla 
minimivillkor för ackreditering när det 
gäller interna förhållanden, kontroller, 
information och kommunikation samt 
övervakning som ska fastställas av 
kommissionen i enlighet med artikel 10.1 
a. Före utgången av 2023 ska 
kommissionen lägga fram en rapport 
inför Europaparlamentet och rådet om 
hur systemet med utbetalande organ 
fungerar i unionen, i förekommande fall 
åtföljd av lagstiftningsförslag.



AD\1173975SV.docx 15/46 PE629.655v02-00

SV

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 63.5 och 63.6 i 
förordning (EU, Euratom) 2018/... [den nya 
budgetförordningen] (nedan kallad 
budgetförordningen) ska personen som 
ansvarar för det ackrediterade utbetalande 
organet, senast den 15 februari året efter 
budgetåret i fråga, upprätta och förse 
kommissionen med följande:

Vid tillämpning av artikel 63.5 och 63.6 i 
förordning (EU, Euratom) 2018/... [den nya 
budgetförordningen] (nedan kallad 
budgetförordningen) ska personen som 
ansvarar för det ackrediterade utbetalande 
organet, senast den 15 april året efter 
budgetåret i fråga, upprätta och förse 
kommissionen med följande:

Motivering

Det kan vara svårt att på fyra månader hinna få prestationsrapporten färdigställd och 
godkänd samt genomförd i övervakningskommittéförfarandet. Därför föreslås den 15 april 
N+1 som datum för att skicka ut årsräkenskaperna och en årlig resultatrapport, samt 
förvaltningsförklaringen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristen den 15 februari som anges i 
första stycket får i undantagsfall förlängas 
av kommissionen till den 1 mars på 
begäran av den berörda medlemsstaten, 
enligt artikel 63.7 andra stycket i 
budgetförordningen.

Tidsfristen den 15 april som anges i första 
stycket får i undantagsfall förlängas av 
kommissionen till den 1 juni på begäran av 
den berörda medlemsstaten, enligt artikel 
63.7 andra stycket i budgetförordningen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utföra de uppgifter som den 
behöriga myndigheten tilldelas enligt detta 

(d) utföra de uppgifter som den 
behöriga myndigheten tilldelas enligt 



PE629.655v02-00 16/46 AD\1173975SV.docx

SV

kapitel. denna artikel, med hänsyn tagen till 
proportionalitetsprincipen.

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen 
måste dess roll även upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska 
genom ett formellt beslut utfärda eller, 
efter granskning, återkalla ackrediteringen 
av det utbetalande organet och 
samordningsorganet på grundval av en 
granskning av de ackrediteringskriterier 
som ska antas av kommissionen i enlighet 
med artikel 10.1 a. Den behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om ackreditering och 
återkallande av ackreditering.

2. Den behöriga myndigheten ska 
genom ett formellt beslut utfärda eller, 
efter granskning, återkalla ackrediteringen 
av det utbetalande organet och 
samordningsorganet på grundval av en 
granskning av de ackrediteringskriterier 
som ska antas av kommissionen i enlighet 
med artikel 10.1 a, med hänsyn tagen till 
proportionalitetsprincipen. Den behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om ackreditering och 
återkallande av ackreditering.

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen 
måste dess roll även upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förfarandena för att bevilja, 
återkalla och granska ackrediteringen av 
utbetalande organ och samordningsorgan 
samt förfarandena för övervakningen av 
ackrediteringen av utbetalande organ,

(a) förfarandena för att bevilja, 
återkalla och granska ackrediteringen av 
utbetalande organ och samordningsorgan 
samt förfarandena för övervakningen av 
ackrediteringen av utbetalande organ, med 
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hänsyn till proportionalitetsprincipen,

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen 
måste dess roll upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medlemsstater som ackrediterar fler 
än ett attesterande organ får dock även 
utse ett offentligt organ på nationell nivå 
som ska ansvara för samordningen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det årliga taket för EGFJ:s utgifter 
ska utgöras av de maximibelopp som 
fastställts för denna fond enligt förordning 
(EU, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1. Det årliga taket för EGFJ:s utgifter 
ska utgöras av de maximibelopp som 
fastställts för denna fond enligt förordning 
(EU, Euratom) [COM(2018) 322 final], 
som fastställer gränserna för 
medlemsstaterna.

Motivering

Det är mycket viktigt att det finns gränser för medlemsstaterna så att det inte finns någon 
möjlighet att de medlemsstater som använder medel först, bara därför också får mest.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i 
artikel 5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Justeringsgraden ska endast vara 
tillämplig på direktstöd över 2 000 euro 
som ska beviljas jordbrukare under 
motsvarande kalenderår.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fram till den 1 december det 
kalenderår för vilket justeringsgraden är 
tillämplig får kommissionen, på grundval 
av ny information, anta genomförandeakter 
för att anpassa den justeringsgrad som 
fastställts enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

2. Fram till den 1 november det 
kalenderår för vilket justeringsgraden är 
tillämplig får kommissionen, på grundval 
av ny information, anta genomförandeakter 
för att anpassa den justeringsgrad som 
fastställts enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

Motivering

Justeringen av den finansiella disciplinen måste göras tidigt, så att betalningarna kan göras i 
tid.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2021: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(a) 2021: 2 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 2022: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(b) 2022: 2 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 2023: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(c) 2023: 2 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ränta som förskottet ger 
upphov till ska användas till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och avräknas från 
beloppet för offentliga utgifter i den 
slutliga utgiftsdeklarationen.

4. Den ränta som förskottet ger 
upphov till ska användas till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller till det regionala 
interventionsprogrammet och avräknas 
från beloppet för offentliga utgifter i den 
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slutliga utgiftsdeklarationen.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De ska 
beräknas genom att den bidragsnivå som 
gäller för varje interventionstyp tillämpas 
på de offentliga utgifter som betalats och 
som hänför sig till den såsom avses i 
artikel 85 i förordning (EU) 
nr .../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller för 
varje regionalt interventionsprogram, 
beroende på vad som är tillämpligt. De 
ska beräknas genom att den bidragsnivå 
som gäller för varje interventionstyp 
tillämpas på de offentliga utgifter som 
betalats och som hänför sig till den såsom 
avses i artikel 85 i förordning (EU) 
nr .../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 52 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationen inbegripa de 
totalbelopp som har betalats ut eller, när 
det gäller garantier, de belopp som avsatts 
enligt garantiavtal, av den förvaltande 
myndigheten till slutmottagare enligt leden 
a, b och c i [artikel 74.5 i förordning 
(EU) .../... [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken – stödberättiganderegler 
eller finansieringsinstrument].

3. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 53.1 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationen inbegripa de 
totalbelopp som har betalats ut eller, när 
det gäller garantier, de belopp som avsatts 
enligt motsvarande garantiavtal, av den 
förvaltande myndigheten till slutmottagare 
enligt leden a, b och c i [artikel 74.5 i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken – stödberättiganderegler 
eller finansieringsinstrument].
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 52 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationer som inbegriper utgifter 
för finansieringsinstrument uppfylla 
följande villkor:

4. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 53.2 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationer som inbegriper utgifter 
för finansieringsinstrument uppfylla 
följande villkor:

Motivering

Hänvisning bör göras till artikel 53.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser för 
finansieringsinstrument som förvaltas under förvaltningsmyndighetens ansvar.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 
resurser finns tillgängliga, på grundval av 
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomfördes och motsvarande beslut om 
avslutande av räkenskaperna. Dessa 
räkenskaper ska ha inkommit till 
kommissionen senast sex månader efter det 
fastställda slutdatumet för stödberättigande 
av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i 
förordning (EU) nr .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 
resurser finns tillgängliga, på grundval av 
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller, i 
tillämpliga fall, det regionala 
interventionsprogrammet genomfördes 
och motsvarande beslut om avslutande av 
räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha 
inkommit till kommissionen senast sex 
månader efter det fastställda slutdatumet 
för stödberättigande av utgifter som 
föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) 
nr .../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
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fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De utgifter som avses i artikel 5.2 och 
artikel 6 får finansieras av unionen endast 
om

De utgifter som avses i artikel 5.2 och 
artikel 6 får finansieras av unionen endast 
om de har betalats av godkända 
utbetalande organ, och

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) de har betalats av ackrediterade 
utbetalande organ,

utgår

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % för insatser som inte 
omfattas av artikel 68 [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] och medlemsstaten 
inte kan anföra vederbörligen motiverade 
skäl får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Motivering

Det måste finnas verklig flexibilitet så att kommissionen kan ta hänsyn till medlemsstaternas 
motiveringar. Svåra väderförhållanden är till exempel ett skäl som alltid bör beaktas.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på innehållandet av 
utbetalningarna.

utgår
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Motivering

Bestämmelserna om innehållande av betalningar bör fastställas i denna förordning. Därför 
bör detta stycke utgå.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

Reglerna om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna är som följer 
[detaljerna fastställs av kommissionen].

Motivering

Regler om handlingsplaner bör finnas i den grundläggande rättsakten och inte i 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30. Till kriterierna för att 
fastställa om handlingsplanerna är 
tillräckliga hör: [detaljerna fastställs av 
kommissionen]
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Motivering

Kriterier för att handlingsplanerna är tillräckliga bör ingå i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på och varaktigheten för 
innehållandet av utbetalningarna och 
villkoret för återbetalning eller minskning 
av dessa belopp i samband med den 
fleråriga prestationsövervakningen.

utgår

Motivering

Kriterier för storleken på och varaktigheten av innehållandet av betalningar bör ingå i den 
grundläggande rättsakten. Därför bör detta stycke utgå.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som betalats av 
medlemsstaten och för vilka brister 
befunnits förekomma under en period 
som ska fastställas i de 
genomförandeakter som avses i första 
stycket och som inte får vara längre än tolv 
månader. Om villkoren för innehållandet 
fortfarande är uppfyllda, får kommissionen 
anta genomförandeakter för att förlänga 
den perioden med ytterligare perioder, på 
högst tolv månader totalt. De innehållna 

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som betalats i den 
medlemsstat där det finns allvarliga 
brister, och inte till hela 
finansieringspaketet, samt för en period 
som inte får vara längre än tolv månader. 
Om villkoren för innehållandet fortfarande 
är uppfyllda, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att förlänga den 
perioden med ytterligare perioder, på högst 
tolv månader totalt. De innehållna 
beloppen ska tas med i beräkningen när de 
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beloppen ska tas med i beräkningen när de 
genomförandeakter som avses i artikel 53 
antas.

genomförandeakter som avses i artikel 53 
antas.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 75 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

Motivering

Med tanke på att båda pelarna omfattas av samma plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken skulle harmoniserade tidtabeller och procentsatser för förskott mellan 
direkta utbetalningar och landsbygdsutveckling utgöra en förenkling

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en nödsituation får kommissionen anta 
genomförandeakter för att lösa specifika 
problem med tillämpningen av denna 
artikel. Dessa genomförandeakter får 
avvika från punkt 2, men endast i den 
utsträckning och under den period som det 
är absolut nödvändigt.

I en nödsituation får kommissionen så 
snart som möjligt anta genomförandeakter 
för att lösa specifika problem med 
tillämpningen av denna artikel. Dessa 
genomförandeakter får avvika från punkt 2, 
men endast i den utsträckning och under 
den period som det är absolut nödvändigt.

Motivering

Det är mycket viktigt att kunna använda genomförandeakter så snart som möjligt i 
krissituationer. Förfarandet med genomförandeakter är knappt snabbt nog för stödmottagare 
som kämpar med finansiering. Det får inte finnas någon fördröjning eller osäkerhet för 
medlemsstaterna och stödmottagarna när det gäller att underlätta situationen för 
jordbrukarna.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen av 
denna artikel till Europaparlamentet och 
rådet.

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen av 
denna artikel till Europaparlamentet och 
rådet i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkoren för när 
vissa utgifter och inkomster inom ramen 
för fonderna ska kompenseras.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkoren för 
uppgifter om utgiftsförklaringar som 
anger när vissa utgifter och inkomster 
inom ramen för fonderna ska kompenseras.

Motivering

Den föreslagna befogenheten är för bred. Den bör till exempel begränsas till de villkor som 
ingår i utgiftsförklaringen, annars kommer befogenheten göra det möjligt att förhindra alla 
utgifter för biståndsinsatser i den föreslagna strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
kontroller som medlemsstaterna gör enligt 
nationella lagar och andra författningar 
eller artikel 287 i fördraget, eller de 
kontroller som görs med stöd av artikel 322 
i fördraget eller på grundval av rådets 

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
kontroller som medlemsstaterna gör enligt 
nationella lagar och andra författningar 
eller artikel 287 i fördraget, eller de 
kontroller som görs med stöd av artikel 322 
i fördraget eller på grundval av rådets 
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förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får 
kommissionen anordna kontroller i 
medlemsstaterna i syfte att särskilt 
kontrollera

förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får 
kommissionen anordna kontroller i 
medlemsstaterna, undantaget 
villkorligheten, i syfte att särskilt 
kontrollera

Motivering

Förfarandena och reglerna för kontroll av villkorligheten har införts och inbegriper en 
utvidgning av kontrollerna till den slutliga stödmottagaren, vilket strider mot 
förenklingsandan. Det bör klart och tydligt anges i denna artikel att det inte gäller 
villkorlighet.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med de 
särskilda skyldigheter som 
medlemsstaterna ska fullgöra enligt detta 
kapitel, och med regler särskilt om 
kriterierna för att fastställa fall av 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
villkor som medlemsstaterna har fastställt 
i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som ska 
rapporteras och vilka data som ska 
lämnas.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med de 
uppgifter som ska tillhandahållas för 
OLAF:s ändamål.

Motivering

Denna artikel behöver innehålla mer detaljerad information om delegeringen av befogenheter 
i stället för de ord som nu används, dvs. "särskilda skyldigheter". I stället för "delegerade 
akter ... med särskilda skyldigheter" bör delegeringen anges tydligare. Om det är fråga om 
Olafs informationsbehov är detta möjligt. För att värna om subsidiaritetsprincipen bör det 
också vara upp till medlemsstaterna att definiera vad som är "oriktigheter".
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska överlämna en 
rapport om tillämpningen av denna 
artikel till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Eftersom den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på 
prestation och kan leda till finansiella korrigeringar ska Europaparlamentet och rådet 
regelbundet informeras om genomförandet av vissa bestämmelser.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska överlämna en 
rapport om tillämpningen av denna 
artikel till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Eftersom den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på 
prestation och kan leda till finansiella korrigeringar ska Europaparlamentet och rådet 
regelbundet informeras om genomförandet av vissa bestämmelser.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska från eventuella 
framtida betalningar som det utbetalande 
organet ska göra till stödmottagaren dra 
av alla belopp som felaktigt betalats ut till 
följd av en inte åtgärdad oriktighet som en 
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stödmottagare gjort sig skyldig till, i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
artikel.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de 
landsbygdsutvecklingsinterventioner som 
avses i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken upptäcks 
ska medlemsstaterna göra finansiella 
justeringar genom att helt eller delvis ställa 
in den berörda unionsfinansieringen. 
Medlemsstaterna ska beakta den 
konstaterade bristande efterlevnadens art 
och allvar samt storleken på de 
ekonomiska förluster som Ejflu åsamkats.

Om oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de 
landsbygdsutvecklingsinterventioner som 
avses i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller i de 
regionala interventionsprogrammen 
upptäcks ska medlemsstaterna göra 
finansiella justeringar genom att helt eller 
delvis ställa in den berörda 
unionsfinansieringen. Medlemsstaterna ska 
beakta den konstaterade bristande 
efterlevnadens art och allvar samt storleken 
på de ekonomiska förluster som Ejflu 
åsamkats.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som uteslutits från 
unionsfinansiering från Ejflu och de belopp 
som indrivits samt räntorna på dessa 
belopp ska återföras till andra 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i den 
strategiska planen. De unionsmedel som 
hållits inne eller drivits in får emellertid 
endast användas av medlemsstaterna för en 
landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i 
den nationella strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
under förutsättning att dessa medel inte på 
nytt används inom 

De belopp som uteslutits från 
unionsfinansiering från Ejflu och de belopp 
som indrivits samt räntorna på dessa 
belopp ska återföras till andra 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i den 
strategiska planen eller i motsvarande 
regionalt interventionsprogram. De 
unionsmedel som hållits inne eller drivits 
in får emellertid endast användas av 
medlemsstaterna för en 
landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i 
den nationella strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
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landsbygdsutvecklingsinsatser som har 
varit föremål för finansiell justering.

under förutsättning att dessa medel inte på 
nytt används inom 
landsbygdsutvecklingsinsatser som har 
varit föremål för finansiell justering.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska från eventuella 
framtida betalningar som det utbetalande 
organet ska göra till stödmottagaren dra 
av alla belopp som felaktigt betalats ut till 
följd av en inte åtgärdad oriktighet som en 
stödmottagare gjort sig skyldig till, i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
artikel.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering.

Medlemsstaterna ska säkerställa en 
kontrollnivå som ekonomiskt och 
administrativt står i proportion till en 
effektiv riskhantering, i den form de finner 
mest lämplig.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
specifika bestämmelser ska 
medlemsstaterna vidta effektiva och 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
specifika bestämmelser ska 
medlemsstaterna vidta effektiva och 



PE629.655v02-00 32/46 AD\1173975SV.docx

SV

proportionella åtgärder för att undvika att 
bestämmelser i unionsrätten kringgås och 
särskilt säkerställa att inga förmåner som 
föreskrivs i sektorslagstiftningen inom 
jordbruket beviljas fysiska eller juridiska 
personer för vilka det konstaterats att de 
förutsättningar som krävs för att få sådana 
förmåner har skapats på ett konstlat sätt, i 
strid med målen för den lagstiftningen.

proportionella åtgärder för att undvika att 
bestämmelser i unionsrätten kringgås och 
särskilt säkerställa att inga förmåner som 
föreskrivs i sektorslagstiftningen inom 
jordbruket beviljas fysiska eller juridiska 
personer för vilka det konstaterats att de 
förutsättningar som krävs för att få sådana 
förmåner har skapats på ett konstlat sätt, i 
strid med målen för den lagstiftningen. 
Medlemsstaterna får anta ytterligare och 
mer detaljerad nationell lagstiftning om 
konstlade förhållanden.

Motivering

Denna artikel har i praktiken visat sig vara otillräcklig för den bevisbörda som behövs för att 
visa att man har kringgått reglerna och för att vidta lämpliga åtgärder. Om artikeln inte 
förbättras bör medlemsstaterna ha möjlighet att anta ytterligare, mer detaljerad nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) system för identifiering och 
registrering av djur: det system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200033 eller 
det system för identifiering och registrering 
av får och getter som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 21/200434.

(c) system för identifiering och 
registrering av djur: det system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200033 eller 
det system för identifiering och registrering 
av får och getter som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 21/200434 eller det 
system för identifikation och registrering 
av svin som fastställs i rådets direktiv 
2008/71/EG och andra aktuella databaser 
över djur.

_________________ _________________
33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 

33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
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rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1).

rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1).

34 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

Motivering

I "system för identifiering och registrering av djur” ingår inte svin. Dessutom bör även andra 
databaser för djur som inrättats av medlemsstaterna användas, även om de inte är baserade 
på enskilda djur, så att man undviker att kommunicera samma information två gånger.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) system utan ansökningar: ett 
ansökningssystem för areal- eller 
djurbaserade interventioner där nödvändiga 
data om enskilda arealer eller djur, som 
krävs som ett minimum av förvaltningen 
för behandlingen av stödansökningar, är 
tillgängliga i offentliga elektroniska 
databaser som sköts av medlemsstaten.

(f) system utan ansökningar: ett 
förifyllt eller annat ansökningssystem för 
areal- eller djurbaserade interventioner där 
nödvändiga data om enskilda arealer eller 
djur, som krävs som ett minimum av 
förvaltningen för behandlingen av 
stödansökningar, är tillgängliga i offentliga 
elektroniska databaser som sköts av 
medlemsstaten. Med ett system utan 
ansökningar kan förvaltningen göra 
utbetalningar till jordbrukare för alla 
interventioner och åtgärder där 
jordbrukaren är berättigad till stöd på 
grundval av uppgifterna i officiella 
elektroniska databaser, vilket vid behov 
kompletteras med ytterligare information 
från jordbrukaren.

Motivering

Subsidiariteten bör betonas, så att medlemsstaterna kan använda sina IT-system och all 
information på det sätt de finner lämpligast och för att underlätta för jordbrukarna på bästa 
sätt.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska kunna göras sökningar i de data 
och den dokumentation som avses i första 
stycket som rör innevarande kalenderår 
eller regleringsår och föregående tio 
kalenderår eller regleringsår via 
medlemsstatens behöriga myndigheters 
digitala databaser.

Det ska kunna göras sökningar i de data 
och den dokumentation som avses i första 
stycket som rör innevarande kalenderår 
eller regleringsår och föregående tio 
kalenderår eller regleringsår via 
medlemsstatens behöriga myndigheters 
digitala databaser. Relevanta uppgifter 
från databasen kan också lämnas i form 
av sammanfattningar.

Motivering

Lagring av alla uppgifter kan leda till oroväckande stora kostnader. Att ge tillgänglighet i tio 
år kan bli mycket dyrt att genomföra. Liknande och relevant information kan tillhandahållas i 
form av sammanfattningar, vilket är mycket billigare.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) innehåller all information som är 
relevant för rapporteringen om de 
indikatorer som avses i artikel 7 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

utgår

Motivering

I led d anges att identifieringssystemet för jordbruksskiften (LPIS) ska innehålla all 
information som är relevant för rapporteringen av de indikatorer som avses i artikel 7 i 
förordning (EU).../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta innebär att i LPIS måste det för varje år finnas information som ska 
bevaras i 10 år och som därmed är mycket kostsamt. LPIS bör endast innehålla 
bakgrundsinformation om det område som är klart att överföras till andra databaser.
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
driva ett arealövervakningssystem.

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
driva ett arealövervakningssystem. Av 
vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen bevilja en övergångsperiod 
för arealövervakningen för de 
medlemsstater som inte har använt något 
system för fjärranalys under de senaste 
åren.

Motivering

Det bör finnas en övergångsperiod för det nya obligatoriska arealövervakningssystemet för 
de medlemsstater som inte tidigare har använt ett fjärranalyssystem, så att de kan färdigställa 
systemet och se till att det fungerar i praktiken.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) fastställer medlemsstaterna 
kontrollurvalet för de kontroller som avses 
i a som ska utföras varje år på grundval av 
en riskanalys och ska innefatta en del som 
valts slumpmässigt och ska föreskriva att 
kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av 
mottagarna av det stöd som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [Förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

(d) fastställer medlemsstaterna 
kontrollurvalet för de kontroller som avses 
i a som ska utföras varje år på grundval av 
en riskanalys och ska innefatta en del som 
valts slumpmässigt och ska föreskriva att 
kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av 
mottagarna av det stöd som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [Förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]. Genom undantag från 
föregående mening får medlemsstaterna 
besluta att sänka den lägsta kontrollnivån 
till 0,5 % för varje akt eller norm eller 
grupp av akter eller normer, om den 
bristande efterlevnad som konstaterats i 
det slumpmässiga urval som kontrollerats 
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på plats inte överstiger 2 % under de 
föregående två ansökningsåren.

Motivering

Det bör vara möjligt att i villkorlighetssystemet sänka den lägsta kontrollnivån från 1 % om 
endast ett fåtal fall av bristande efterlevnad har konstaterats under de föregående åren.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medlemsstaterna ska föreskriva att 
inga administrativa sanktioner åläggs om 
den bristande efterlevnaden beror på 
force majeure.

(c) Medlemsstaterna ska föreskriva att 
inga administrativa sanktioner åläggs i 
följande fall:

i) om den bristande efterlevnaden 
beror på force majeure,
ii) om den bristande efterlevnaden 
beror på fel från den behöriga 
myndighetens eller någon annan 
myndighets sida, och om felet inte 
rimligen kunde ha upptäckts av den 
person som berörs av den administrativa 
sanktionen,
iii) om den berörda personen på ett 
för den behöriga myndigheten 
tillfredsställande sätt kan visa att denne 
inte bär skulden för att de skyldigheter 
som avses i punkt 1 inte fullgjorts, eller 
om den behöriga myndigheten på annat 
sätt övertygas om att den berörda 
personen inte bär skulden,

Motivering

I artikel 85.2 c anges att inga administrativa sanktioner ska åläggas om den bristande 
efterlevnaden beror på force majeure. I artikel 57.3 anges även andra fall där sanktioner inte 
ska åläggas, t.ex. om den bristande efterlevnaden beror på fel av en myndighet. Alla dessa 
övriga punkter i artikel 57.3 bör också vara tillämpliga för villkorligheten.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de medlemsstater där stöd för 
djurrelaterat frivilligt kopplat stöd och 
djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd 
tillämpas, bör en administrativ sanktion 
på grund av bristande efterlevnad av de 
djurrelaterade föreskrivna 
verksamhetskraven endast åläggas 
mottagarens djurrelaterade frivilliga 
kopplade stöd och djurrelaterade 
landsbygdsutvecklingsstöd. På samma sätt 
bör en administrativ sanktion på grund av 
bristande efterlevnad av arealrelaterade 
föreskrivna verksamhetskrav och/eller 
goda jordbruks- och miljönormer endast 
gälla för arealrelaterade direktstöd och 
stödmottagarens arealrelaterade 
landsbygdsutvecklingsstöd.

Motivering

För närvarande är sanktionerna för tvärvillkor varken rimliga eller proportionerliga, i 
synnerhet inte för jordbrukare inom olika produktionssektorer (djurhållning/växtodling). Till 
exempel uppfyller de jordbruksföretag som endast har ett fåtal djur men hundratals hektar 
inte tvärvillkoren för antal djur, vilket innebär att sanktionerna för arealbaserat direktstöd 
och stöd till landsbygdsutveckling blir orimligt stora i förhållande till antalet djur. Detta 
gäller också för gårdar med endast ett fåtal hektar men många djur. Denna orättvisa 
situation bör ändras i villkorlighetssystemet. Därför bör detta nya stycke införas efter första 
stycket i artikel 86.1 för de medlemsstater där stöd för djurrelaterat frivilligt kopplat stöd och 
djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd tillämpas.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
konstaterade bristande efterlevnadens 
allvar, omfattning, varaktighet, upprepning 

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
konstaterade bristande efterlevnadens 
allvar, omfattning, varaktighet eller 
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eller avsikt. Sanktionerna ska vara 
avskräckande och proportionella, och 
uppfylla de kriterier som anges i punkterna 
2 och 3 i denna artikel.

upprepning. Sanktionerna ska vara 
avskräckande och proportionella, och 
uppfylla de kriterier som anges i punkterna 
2 och 3 i denna artikel.

Motivering

Att bedöma avsikten har visat sig vara ytterst svårt och kan leda till tvetydiga tolkningar där 
jordbrukare inte behandlas lika. Man bör också beakta att ”avsikt” inte gäller för 
stödordningarna (se artikel 57.3 första stycket där "avsikt" inte nämns).

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den bristande efterlevnaden beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning som en allmän regel vara 3 % 
av totalsumman av det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel.

utgår

Motivering

I detta stycke fastställs en ganska strikt allmän regel (3 %) för sanktioner. Antingen bör 
stycket utgå eller så bör sanktionerna fastställas till 1 %, 3 % och 5 %.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inrätta ett system för 
tidig varning som gäller enskilda fall av 
bristande efterlevnad som händer för första 
gången och som mot bakgrund av sitt 
begränsade allvar, omfattning och 
varaktighet inte ska leda till en minskning 
eller uteslutning. Om det därefter vid en 
kontroll inom tre på varandra följande 
kalenderår fastställs att den bristande 
efterlevnaden inte har åtgärdats ska den 

Medlemsstaterna får inrätta ett system för 
tidig varning som gäller enskilda fall av 
bristande efterlevnad som händer för första 
gången och som mot bakgrund av sitt 
begränsade allvar, omfattning och 
varaktighet inte ska leda till en minskning 
eller uteslutning. Om det därefter vid en 
kontroll inom tre på varandra följande 
kalenderår fastställs att den bristande 
efterlevnaden inte har åtgärdats ska den 
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minskning som avses i första stycket 
tillämpas retroaktivt.

minskning som avses i första stycket 
tillämpas för det år då man upptäckte att 
den bristande efterlevnaden inte hade 
åtgärdats.

Motivering

När det gäller systemet för tidig varning bör inte administrativa sanktioner åläggas 
retroaktivt, eftersom de retroaktiva påföljderna är komplicerade för både jordbrukarna och 
förvaltningen. Det bör således vara tillräckligt att ålägga en sanktion för endast det år då 
man konstaterade att den bristande efterlevnaden inte hade åtgärdats.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkerställa lika spelregler i 
alla medlemsstaterna och att 
sanktionssystemet för systemet för villkor 
är ändamålsenligt och avskräckande, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade i enlighet med artikel 100 med 
avseende på att komplettera denna 
förordning med ytterligare regler om 
tillämpningen och beräkningen av sådana 
sanktioner.

utgår

Motivering

Alla bestämmelser om administrativa sanktioner bör vara kända av medlemsstaterna från och 
med den tidpunkt då den övergripande förordningen antas. Ytterligare lagstiftning genom 
delegerade akter stöder inte subsidiaritetsprincipen och gör det svårare att utarbeta en plan 
för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om 

2. Medlemsstaterna ska organisera 
diskussioner om det integrerade system 
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tillämpningen av det integrerade system 
som avses i avdelning IV kapitel II. 
Kommissionen ska organisera utbyte av 
synpunkter med medlemsstaterna med 
avseende på detta.

som avses i avdelning IV kapitel II.

Motivering

I denna artikel är det oklart vilken typ av information som kommissionen förväntar sig 
rörande tillämpningen av IACS och när denna kan ges. Detta bör preciseras ytterligare.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 90 – led a – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) Information om åtgärder som 
vidtagits enligt artikel 57.

utgår

Motivering

Det är oklart vilken typ av information som kommissionen förväntar sig rörande skydd av 
unionens ekonomiska intressen, och detta bör preciseras ytterligare.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 90 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medlemsstaternas anmälningar till 
kommissionen av information, 
handlingar, statistik och rapporter samt 
tidsfristerna och metoderna för hur denna 
information ska anmälas.

utgår

Motivering

För att kunna planera datasystemen är det mycket viktigt att på förhand veta vilken typ av 
information, dokument osv. som måste kommuniceras och vad det finns för tidsfrister och 
metoder för dessa anmälningar.
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 utgår
Offentliggörande av information om 

mottagare
1. Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om 
mottagarna av stöd från fonderna i 
enlighet med [artikel 44.3-44.5 i 
förordning (EU) …/…förordningen om 
gemensamma bestämmelser] och 
punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.
2. [Artikel 44.3-44.5 i förordning 
(EU) …/…förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska gälla i 
fråga om mottagare av stöd från Ejflu och 
EGFJ i förekommande fall; de belopp 
som motsvarar det nationella bidraget och 
medfinansieringssatsen, och som anges i 
artikel 44.3 h och i i den förordningen, 
ska inte gälla för EGFJ.
3. I denna artikel avses med
– insats: åtgärd eller intervention,
– plats: namn på den kommun där 
mottagaren är bosatt eller registrerad och, 
om möjligt, postnummer för kommunen 
eller den del av postnumret som 
identifierar kommunen.
4. Den information som avses i 
artikel 44.3-44.5 i den förordningen ska 
göras tillgänglig på en webbplats per 
medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig 
under två år från den dag då den först 
offentliggörs.
Medlemsstaterna ska inte offentliggöra 
den information som avses i artikel 44.3 a 
och b i förordning (EU) 
…/…[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] om det stödbelopp som en 
mottagare mottagit under ett år är lika 
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med eller mindre än 1 250 euro.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 96a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96a
Offentliggörande av stödmottagare

1. Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om 
mottagarna av stöd från fonderna. I den 
information som offentliggörs ska 
följande ingå:
(a)  Stödmottagarens namn.
i) Stödmottagarens förnamn och 
efternamn, om stödmottagaren är en 
fysisk person.
ii) Stödmottagarens fullständiga 
registrerade firmanamn, om 
stödmottagaren är en juridisk person som 
rättsligt sett är en fristående juridisk 
person enligt lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.
iii) Den stödmottagande 
organisationens registrerade eller på 
annat sätt officiellt erkända namn, om 
stödmottagaren är en sammanslutning 
utan egen rättskapacitet.
(b) Namn på den kommun där 
stödmottagaren är bosatt eller har 
registrerat sin verksamhet och, om 
möjligt, postnummer för kommunen eller 
den del av postnumret som identifierar 
kommunen.
(c) Stödbelopp som var och en av 
stödmottagarna erhållit under det aktuella 
räkenskapsåret för var och en av de 
åtgärder som finansierats via fonderna.
(d) Beskrivning av de åtgärder som 
finansieras via fonderna och för vilka 
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stöd beviljats enligt led c.
Den information som avses i första stycket 
ska offentliggöras på en webbplats per 
medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig 
under två år från den dag då den först 
offentliggörs.
2. När det gäller de stöd för åtgärder 
som finansieras via Ejflu enligt punkt 1 
första stycket led c ska de belopp som 
offentliggörs omfatta hela stödbeloppet, 
dvs. både stödet från unionen och det 
nationella stödet.
3. Medlemsstaterna ska inte 
offentliggöra namnet på mottagaren 
såsom anges i led a i första stycket om det 
stödbelopp som en mottagare mottagit 
under ett år är lika med eller mindre än 
1 250 euro.

Motivering

Eftersom det föreslagna systemet skulle medföra en betydande administrativ börda, är det 
bättre att behålla det nuvarande systemet för offentliggörande av EGFJ- och Ejflu-mottagare, 
som enbart bygger på den horisontella förordningen (dvs. årligt offentliggörande, det 
utbetalande organets skyldighet att offentliggöra uppgifter, framläggande av en förteckning 
av uppgifter och en gemensam webbplats för Ejflu och EGFJ).

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 101 
med avseende på att komplettera denna 
förordning med undantag från och tillägg 
till reglerna i denna förordning, om så 
krävs.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 101 
med avseende på att komplettera denna 
förordning med undantag från och tillägg 
till reglerna i denna förordning, om så 
krävs. Dessa delegerade akter ska 
utarbetas omedelbart efter att behovet har 
uppstått.

Motivering

Det kan finnas behov av många typer av undantag m.m. för att hjälpa stödmottagarna, 
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eftersom det inte är möjligt att förutse allt i förväg. Dessa delegerade akter bör vidtas så 
snart som möjligt efter att behovet har upptäckts.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021.

Den ska tillämpas från och med den 1 
januari 2023.

Motivering

Tillämpningsfristen 2021 kommer att vara svår att uppnå eftersom 
genomförandebestämmelserna måste antas i tid, det måste finnas tillräckligt med tillgängliga 
medel och det måste finnas tillräckligt med tid för att utveckla nya it-system (övervakning och 
inspelning av framsteg för att nå nya mål med hjälp av indikatorer osv.).



AD\1173975SV.docx 45/46 PE629.655v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Referensnummer COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

AGRI
11.6.2018

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

REGI
11.6.2018

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Franc Bogovič
20.6.2018

Behandling i utskott 22.11.2018

Antagande 17.1.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

33
1
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, 
Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof 
Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-
Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, 
Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, 
Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika 
Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, 
Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, 
Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli



PE629.655v02-00 46/46 AD\1173975SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

33 +

ALDE Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD Rosa D’Amato

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, 
Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando 
Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-
Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin 
Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana

1 -

NI Konstantinos Papadakis

0 0

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


